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PROPOSIÇÃO Nº. 104/2022 
 
Excelentíssimo Senhor Presidente, 
Senhoras Vereadoras,  
Senhores Vereadores, 
 

Conforme o art. 5º, XV, da Constituição Federal, que consiste na efetivação do direito de ir e vir, 

considerando a mobilidade urbana, como conjunto de deslocamentos da população sobre o território, um 

agente fundamental de organização físico-funcional do município; Vereadores (as) gozando da confiança 

daqueles que nos elegeram para representá-los, em nome deles é que ouso falar dos moradores do Bairro 

Angélica. 

O referido bairro possui uma extensão considerável quanto aos números de vias públicas, e em 

muitos delas ainda necessitam do serviço de recuperação nas avenidas, ruas e travessas para que os 

moradores possam trafegar com maior facilidade. 

O bairro Angélica é um dos espaços que necessitam de serviços de PAVIMENTAÇÃO para melhorar 

a qualidade de vida das pessoas que lá residem; proporcionar mobilidade e deixar o bairro mais aprazível, 

sem falar que este é o ponto de partida em beneficio do bem estar de toda população.  

Caros(a) colegas (a) desta conceitua Casa, a Constituição Federal e a Lei Orgânica Municipal 

garantem o direito desta população tão sofrida e a nós, seus representantes, garantir que esse direito seja 

respeitado e para tal faz-se necessária a referida pavimentação da Travessa Manoel do Espírito Santo, com 

asfalto, meio fio e calçadas, considerando que a mencionada via pública encontra-se sem pavimentação ou 

qualquer outro cuidado público, o que gera insegurança, acidentes de trânsito e inúmeros outros perigos aos 

transeuntes;  

Diante do exposto, requeremos na forma regimental com a anuência do Plenário que a Mesa 

Executiva da Casa, envie expediente a Prefeita Municipal de Abaetetuba, Senhora Francineti Maria 

Rodrigues Carvalho, e a Secretaria Municipal de Obras, Senhora Zenida Trindade, solicitando a realização 

da pavimentação da Travessa Manoel do Espírito Santo, com asfalto, meio fio e calçadas, Bairro 

Angélica. Que da decisão da Casa se dê a conhecer a imprensa local para divulgação. 

Plenário da Câmara Municipal de Abaetetuba, Mário Ferreira Fonseca, em 11 de abril de 2022. 

  

Gelciney Matos de Carvalho 
VEREADOR – PL 

 


